
  ررــد الوزيد الوزيــرض السيرض السيــاصر عاصر عــعنعن

   بخصوص  بخصوص المستشارينالمستشارينالية بمجلس الية بمجلس ــ بلجنة الم بلجنة الم

  20082008مشروع قانون المالية لسنة مشروع قانون المالية لسنة تقديم تقديم 
  
  

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  ، السيد الرئيس

  ،  المحترمينالمستشارينالسيدات والسادة 

  

ل مشروع  عرضا مقتضبا حوالمحترمةقدم أمام لجنتكم أتشرف بأن أ
أمام الجلسة العامة لمجلس  ، فبعدما تشرفت.  2008لسنة قانون المالية 
لإلطار المرجعي والتوجيهات الرئيسية التي بتقديم مفصل ،   الموقرالمستشارين

، والبعد االقتصادي والتنموي ، والمقاربة الجديدة للسياسة إليها المشروع يستند 
للمواطنين ، والخطوط المتخذة للحفاظ على القدرة الشرائية  بيرااالجتماعية والتد

 ، وتحليل البعد الجهوي للمشروع،  العريضة للسياسة التنموية بالعالم القروي
  : إلى ثالثة محاور رئيسيةفي هذا العرض سأتطرق 
  

  ؛ األولويات الرئيسية لمشروع قانون المالية :  أوال

  ؛  لمشروع قانون المالية المعطيات المرقمة:  ثانيا

  .  في المشروعالمقترحة أهم التدابير :  ثالثا
  

  

  : اليةـانون المـات الرئيسية لمشروع قـاألولوي:  أوال  
  

الملكية  أساسا على التوجيهات 2008يستند مشروع قانون المالية لسنة   
السامية الواردة في خطب ورسائل جاللته خصوصا منها خطاب العرش لسنة 

 أكتوبر 11ان يوم الخطاب السامي الذي ألقاه جاللته أمام البرلمو 2007
مشروع إلى هذا ال يهدف  كما.الحاليةالبرلمانية الماضي بمناسبة افتتاح الدورة 
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 الذي قدمه السيد الوزير األول أمام بلورة الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي
   : التاليةاألولويات  عبر تفعيل مجلسكم الموقر وذلك

 
 ؛ توطيد الوحدة الترابية وتعزيز أمن المواطنين 
توفير شروط تنمية قوية ومستدامة وجعل االقتصاد المغربي قاعدة  

صلبة لالستثمار والتصدير عبر مواصلة مسلسل اإلصالحات الهيكلية 
والترابية وتأهيل المقاوالت والقطاعية وإنعاش التنمية الجهوية 

 ؛ اقتصادية-الصغرى والمتوسطة والحفاظ على التوازنات الماكرو
 زن لمجهود التنمية ؛توزيع مجالي متوا 
إنعاش القطاعات االجتماعية وتعزيز التآزر االجتماعي عبر إنعاش  

التنمية البشرية ومحاربة الفقر ومواصلة إصالح قطاع التربية الوطنية 
وتعميم التغطية الصحية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين 

  ؛وتوفير السكن االجتماعي
 .وي إيالء األولوية للعالم القر 

  
  : اليةـانون المـ لمشروع قالمعطيات المرقمة:  اـانيــث  

  
 على 2008ارتكزت التوقعات المتعلقة بمشروع قانون المالية لسنة   

  : ةالفرضيات األساسية التالي
  

  ؛  موسم فالحي متوسطأساسعلى % 6,8معدل النمو بنسبة  √

 ؛ %2نسبة تضخم في حدود  √
 ؛ والر أمريكي د75: معدل سعر برميل النفط الخام √
 .1,40:  مقارنة مع الدوالروورسعر تحويل األ √
 

وبخصوص توقعات موارد الميزانية العامة باحتساب مداخيل القروض 
 مليار 195,68نها ستصل إلى إ مليار درهم، ف49,5الداخلية والخارجية البالغة 

  .2007مقارنة مع تقديرات سنة % 9,27درهم مسجلة بذلك نموا بنسبة 
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  : العائدات التاليةالرسوم و الضرائب ومن مبلغ الموارد المذكور أتىويت
  

ار درهم بزيادة  ملي57,8:  الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة -
  ؛ 2007مقارنة مع سنة % 19,95

 ؛ %17,87 أي بزيادة  مليار درهم52,09 : الضرائب المباشرة -
 ؛ %1أقل من  مليار درهم بزيادة 12,79 : الرسوم الجمركية -
 ؛ %28,07 مليار درهم بزيادة 10,15 : رسوم التسجيل والتمبر -
:  مؤسسات االحتكار واإلستغالالت والمساهمات المالية للدولةحصيلة  -

 ؛ % 13,65بانخفاض نسبته  مليار درهم 6,9
 مليار درهم مسجلة انخفاضا قدره 3:  حصيلة تفويت مساهمات الدولة -

في هذا  وتجدر اإلشارة  .2007سنة  مليار درهم مقارنة مع توقعات 1,5
من توقعات المداخيل دون % 2هذا المبلغ يمثل فقط أن إلى اإلطار 
  مما يؤكد تعزيز استقاللية 2001سنة % 13اإلقتراضات مقابل احتساب 

 . يزانية العامة عن مداخيل الخوصصةالم
  

  ،ميأما على مستوى نفقات الميزانية العامة بما فيها خدمة الدين العمو  
وموزعة % 7,05 مليار درهم مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 208,29فإنها تبلغ 

  : على الشكل التالي
  

ندرج تو%  13,45 مليار درهم بارتفاع بنسبة 124,29: ميزانية التسيير .1
 :النفقات والتحمالت التالية ضمن هذه الميزانية 

  
هم بزيادة  مليار در66,96 رصد لها اعتمادات تقدر ب:نفقات الموظفين -

وتأخذ هذه . 2007مقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة % 6,66نسبتها 
باألساس  موجه  منصب مالي جديد16.000النفقات بعين االعتبار إحداث 

 ؛ لفائدة قطاعات التعليم والصحة واألمن
  
 مليار درهم بارتفاع نسبته 20,16:  نفقات المعدات والنفقات المختلفة -

 ؛ 2007مع سنة مقارنة % 17,36
 



 4

نتجت % 29,35 مليار درهم بزيادة بنسبة 34,01:  التكاليف المشتركة -
 مليار 13,42 مقابل  مليار درهم20أساسا عن ارتفاع تكاليف المقاصة ب

 ؛ 2007درهم سنة 
 

% 4,24انخفضت بنسبة  : النفقات الطارئة والمخصصات االحتياطية -
 .2007مقارنة مع سنة 

 
 مليار درهم أي 36,07رصد لها غالف مالي قدره   :ميزانية االستثمار .2

مع العلم أن استثمارات القطاع العام المرتقبة ستصل % 39يادة تناهز بز
 . مليار درهم106ما مجموعه   إلى إجماال 2008برسم سنة 

  
بين الدين  مليار درهم موزعة 47,92ستصل إلى : نفقات الدين العمومي .3

 سيصل الداخلي الذيلدين يار درهم و ا مل11,65 سيصل إلى الخارجي الذي
مقارنة مع % 26,81 مليار درهم مسجال انخفاضا بنسبة 36,27إلى 

 .2007تقديرات سنة 
  

 فقد تم حصر نسبة عجز ،هذا ، وعلى أساس مجمل المعطيات المذكورة   
  . من الناتج الداخلي اإلجمالي %3الميزانية في 

  
  

    : رحةـدابير المقتـم التـأه :اـالثـث  
  

I. تدابير ذات طابع اجتماعي:   
  

  :  اتخاذ التدابير التاليةيقترحفي هذا اإلطار 
 

الخدمات   والولوج إلى االجتماعية القطاعات إصالح تسريع وتيرة 
وقد انتقلت .  من الميزانية  العامة لهذه الغاية %50األساسية  عبر رصد 

 مليار أي 80إلى  مليار درهم 68مجموع االعتمادات المخصصة  لذلك من 
 .  مليار درهم 12بزيادة تناهز 

  
 مليار درهم برسم دعم المواد األساسية 20تخصيص غالف مالي بمبلغ  

 .للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين
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تسريع وتيرة إنجاز السكن االجتماعي وتعميمه على جميع مناطق المملكة  
 2500لضريبية من عبر خفض سقف الوحدات المستفيدة من اإلعفاءات ا

 وحدة وإحداث منتوج سكني جديد يستفيد من اإلعفاء الضريبي 1500إلى 
 درهم للشقة بمساحة تتراوح 140.000الكامل وبثمن بيع محدد ال يتعدى 

 . مترا مربعا60 و50ما بين 
  

 مليار درهم لفائدة العالم القروي من أجل تسريع وتيرة 12,4تخصيص  
ساسية وفك العزلة عنه وتعميم التمدرس إنجاز برامج التجهيزات األ

. وتكثيف الخدمات الطبية وتنويع مصادر الدخل مع محاربة آثار الجفاف
وتدعيما لهذه المجهودات فقد أدرج تعديل على مشروع قانون المالية لدعم 

 . مليون درهم200صندوق التنمية القروية بغالف مالي يصل إلى 
  

ساسا لفائدة قطاعات التعليم والصحة  منصب مالي موجهة أ16.000إحداث  
 .واألمن 

  
 المعمول به % 32,5 بدل سعر % 2,5تطبيق رسم استيراد أدنى بسعر  

حاليا على استيراد السيارات الشخصية المعدة خصيصا لألشخاص ذوي 
 .االحتياجات الخاصـة 

  
خفض عدد غرف األحياء واإلقامات والمباني الجامعية الواجب إنجازها من  

 غرفة قصد االستفادة 250 غرفة إلى 500المنعشين العقاريين من طرف 
 .من اإلعفاءات الجبائية 

  
 20دراهم إلى  10الرفع من المبلغ المعفى من الضريبة على الدخل من  

درهما والمتعلق بالسندات التي تمثل مصاريف اإلطعام أو التغذية المسلمة 
  .نـمن لدن المشغلي

  
II .ثمار والتشغيلتدابير إنعاش االست:   

 
إلى % 45الرسوم الجمركية على المنتوجات الصناعية من تخفيض نسبة  

40%. 
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 :عبرإصالح الضريبة على الشركات  
 

  .  %30إلى  % 35تخفيض السعر من  -

 . بالنسبة للقطاع المالي % 37إلى  % 39,6تخفيض السعر من  -

 الخارج من  المحصل عليها منالربائحعلى  % 100تطبيق إسقاط بنسبة  -
 . طرف الشركات المقيمة

 .إدراج نظام تحفيزي إلدماج الشركات يتعلق بتقييم عناصر المخزون -
  

 : التدابير المتعلقة بالضريبة على الدخل 
 

إمكانية خصم التعويض عن إفراغ العقار باعتباره عنصر من مصاريف  -
 . البيع بالنسبة للمالك

عوض السعر  % 20و  % 30 تطبيق السعرين المخفضين بنسبة  -
التصاعدي بالنسبة لدخول وأرباح رؤوس األموال المنقولة ذات مصدر 

 . أجنبي

 
  :التدابير المتعلقة بمتابعة إصالح الضريبة على القيمة المضافة 

 
إرجاع الضريبة على القيمة المضافة القابلة للخصم والتي ال يمكن   -

تداء من فاتح يناير استنزالها من لدن شركات  اإليجار التمويلي وذلك اب
ويندرج هذا التعديل في إطار متابعة إصالح الضريبة على القيمة . 2008

المضافة والهادف إلى عصرنة وتبسيط وتقوية حياد هذه الضريبة والعمل 
 .على إلغاء حاالت المصدم 

أشهر ) 3( إلى ثالثة  الضريبة على القيمة المضافةتقليص مدة إرجاع -
  .عوض النظام الواقف

بتطبيق ) (leasingالءمة األسعار المتعلقة بعمليات االئتمان التمويلي م -
  .  %20سعر 

عوض  % 20 مالءمة األسعار المتعلقة بالعمليات العقارية بتطبيق سعر  -
14 %. 
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 : التدابير المتعلقة بواجبات التسجيل 

 

إدماج الرسم المفروض على العقود واالتفاقات ضمن واجبات التسجيل  -
 .ألسعارومراجعة ا

 .  مالءمة األسعار المتعلقة باقتناء األراضي -
  
  
  

III . ةـدابير مختلفـت:  
  
 

  .حذف األتاوة المفروضة على استغالل الفوسفاط -
رفع نسب منح تجديد شاحنات نقل البضائع والنقل المزدوج وإحداث منحة  -

 . لتجديد سيارات األجرة
لموجه لتغذية حذف المساهمة المفروضة على تسويق وخزن الشعير ا -

الحيوانات وذلك في إطار التدابير المتخذة لمواجهة ارتفاع أسعار الحبوب 
 . في األسواق العالمية

  

  
  

  اهكم ـشكرا على انتب
  
  

     .والسالم عليكم ورحمة اهللا تعالى وبركاته


